Referat af generalforsamling
Dato:

9. juni 2018, kl. 08.30, Romalt Friskole

Dirigent:

Søren Vestergaard Sørensen

Referent:

Mariann Øst

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsesformanden aflægger beretning
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Indkomne forslag
10.
Eventuelt

Referat
1. Valg af dirigent
Søren Vestergaard Sørensen blev valgt.
2. Valg af referent
Mariann Øst blev valgt.
3. Bestyrelsesformanden aflægger beretning
Bestyrelsesformanden aflagde beretning. Beretning er vedlagt.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
Lene Thorup Vestergaard fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
Regnskab er vedlagt.
5. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget, at kontingentet forbliver det samme – 500 kr. årligt for
virksomheder og 200 kr. årligt for familier.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på genvalg:
•
•
•

Christina Skjødt Schøler
Mariann Buus Jørgensen
Helene Buchhave Møller

Alle blev genvalgt.
7. Valg af suppleanter
Arisa Paegle var på genvalg og blev genvalgt.
Edith (Ditte) Marie Houmann Sivertsen stillede op og blev valgt.

Begge suppleanter blev valgt in absentia. De havde begge angivet skriftligt ønsker
om valg.
8. Valg af revisor
Carsten blev genvalgt.
9. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget indkomne forslag.
10.
Eventuelt
Der blev spurgt til, om bestyrelsen var opmærksom på kravene til
databeskyttelsesforordningen (GDPR). Bestyrelsen forklarede, at de er i gang med
at undersøge, hvilke krav der stilles til en frivillig forening. Bestyrelsens har for
eksempel ikke adgang til personnumre. Bestyrelsen skal have lavet en procedure
for, hvorledes de behandler personfølsomme data.
Det blev foreslået, at gøre det nemmere at betale kontingent, for eksempel ved
tilmelding til Betalingsservice.
Det blev foreslået, at Støtteforeningen giver en ting ved medlemskab, fx rabat på
tøj, en t-shirt eller lignende.
Det blev foreslået, at Støtteforeningens bestyrelse gør reklame i klasserne i
forbindelse med forældremødet i august.
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